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 გენადი თვაური  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

  ვაკანსია             (სამუშაოს დასახელება, რისთვის აგზავნით: მასწავლებელი, 

დამლაგებელი, ა.შ) 

სამუშაო გამოცდილება   

2018-ამჟამად მიწვეული ლექტორი  

ევროპის უნივერსიტეტი. სარაჯიშვილის ქ. 17 თბილისი, საქართველო 

კურსი: „ბიოფიზიკა და სამედიცინო ფიზიკა“. 

2018-ამჟამად მიწვეული ლექტორი,  

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. ენუქიძის ქ. 1. თბილისი, საქართველო 

კურსი: „ბიოფიზიკა“, „სამედიცინო ფიზიკა“. 

2006 - ამჟამად: ფიზიკის მასწავლებელი, IT მენეჯერი,  

საქართველოს სასწავლო ცენტრი, ჯიელსი, ჯ. ნადირაძის ქ. 46. თბილისი, 

საქართველო 

(მოვალეობები) 

  

2006 - ამჟამად: მიწვეული მასწავლებელი,  

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი, ი.ჯავახიშვილის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თამარაშვილის ქ. 6. თბილისი, საქართველო 

ლაბორატორიული კურსი: „მოწყობილობების კომპიუტერული მართვა“, 
  

2018-ამჟამად მეცნიერ-მუშაკი: ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება,  

ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თამარაშვილის ქ. 6. თბილისი, საქართველო. 

(მოვალეობები) 

  

2017- 2018: ინჟინერი: ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება,  
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ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თამარაშვილის ქ. 6. თბილისი, საქართველო. 

(მოვალეობები) 

  

2007 - 2020: უფროსი მეცნიერ-მუშაკი, კოსმოსური კვლევების ცენტრი,  

მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. ალექსიძის ქ. 1 თბილისი, საქართველო  

(მოვალეობები) 

  

2009 – 2017: მეცნიერ-მუშაკი: ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება,  

ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თამარაშვილის ქ. 6.  თბილისი, საქართველო. 

(მოვალეობები) 

  

2004 - 2006: სპეციალისტი,  

საქართველოს კოსმოსური სააგენტო, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

განყოფილება, ალექსიძის ქ. 1 თბილისი, საქართველო. 

(მოვალეობები) 

  

1996 – 1999 ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის მასწავლებელი,  

საქართველოს სასწავლო ცენტრი ჯიელსი, მინდელის ქ. 3 თბილისი, 

საქართველო 

(მოვალეობები) 

  

1989 - 2006: მეცნიერ-მუშაკი: ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის  

განყოფილება, ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თამარაშვილის ქ. 6.  თბილისი, საქართველო. 

(მოვალეობები) 

  

1983 - 1989: უმცროსი მეცნიერ მუშაკი,  

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება. ფიზიკის ინსტიტუტი, 

თამარაშვილის ქ. 6.  თბილისი, საქართველო 

(მოვალეობები) 
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განათლება და ტრენინგები == 

2009 - 2010 სერტიფიცირებული მენეჯერი 

 

 

თბილისი, საქართველო.  

მენეჯმენტის პროფესიული სერტიფიკატი, დიდი ბრიტანეთის ღია უნივერსიტეტი, 

დისტანციური სწავლების კურსი,  

1989: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,  

თბილისი, საქართველო. 

დისერტაციის თემა „ნორმალური და ავთვისებიანი სიმსივნის უჯრედებიდან 

გამოყოფილი პლაზმატური და ბირთვული მემბრანების ჰიდრატაციის შესწავლა 

კალორიმეტრიის მეთოდით“,  

1981 - 1983: მინიჭებული ხარისხი 

 

 

ასპირანტურა, ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება, ფიზიკის 

ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო 

1980 - 1981 მინიჭებული ხარისხი 

 

 

მოსკოვი, სსრკ. 

სადიპლომო კვლევა. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის მოლეკულური ბიოლოგიის 

ინსტიტუტი, ქრომოსომების მოლეკულური ორგანიზაციის განყოფილება, თემა: 

„ბიოლოგიური მაკრომოლეკულების გელ-ელექტროფორეზის პირობების 

შერჩევა ჰისტონური ცილების შემთხვევაში“,  

დ/თ/წ–დ/თ/წ ფიზიკოსი მასწავლებელი 

 

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია: 

ბიოფიზიკა, კვალიფიკაცია: თბილისი, საქართველო. 
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პირადი უნარები    

მშობლიური ენა ქართული 

  

უცხოური ენები მოსმენა საუბარი წერა 

მოსმენა კითხვა საუბარი საუბარი  

ინგლისური ენა B1 B1 B1 B1 B1 

რუსული ენა A1 A1 A1 A1 A1 

კომუნიკაციის უნარი -საშუალო 

 

ორგანიზაციული / 

მენეჯმენტის უნარები 

- საშუალო 

 

ციფრული/ტექნოლოგიური 

უნარები 

კომპიუტერის გამოცდილი მომხმარებელი. კომპიუტერული ქსელების გამართვის გამოცდილება, 

პროგრამირების გამოცდილება (პასკალი, სი, ლაბვიუ) 

 

სხვა უნარები -აღწერეთ 

მართვის მოწმობა - B კატეგორია 

დამატებითი ინფორმაცია   

გამოქვეყნებული ნაშრომები 1პატენტი, 10-ზე მეტი საერთაშორისო კონფერენცია, 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი 


